નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૨ થી ૦૩/૦૪/૨૦૨૨
કચેરી/ શાખા /
નવસારી રૂરલ પોલીસ
સ્ટેશન અધિકારી
/કમમચારીઓ

કરે લ સારી કામગીરી
નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે .

પાટમ -સી ગુ.ર.નં.

૧૧૮૨૨૦૨૧૨૨૦૬૧૮ પ્રોહી એક્ટ

કલમ- ૬૫(A),(E),૧૧૬ (બી), ૯૮(૨),૮૧ મુજબ

જગ્યાએ આ કામે પકડાયેલ

તથા વોન્ટે ડ આરોપીએ એકબીજાની મદદગારી કરી, પકડાયેલ ઇનોવા ગાડી
રજી.નં.GJ-10 BG-1179 ભારતીય બનાવટની જે-તે કંપનીના સીલબુચ તથા
લેબલવાળી વ્હીસ્કીની મોટી છુટી બાટલીઓ નંગ-૧૦૮ કકિં.રૂ. ૬૪,૮૦૦/- તથા
પકડાયેલ

આરોપીની

અંગઝડતીમાંથી

પકડાયેલ

મોબાઇલ

ફોન-૦૧

કકિં.રૂ.૨૦૦૦/- તથા ટોયોટા કંપનીની ઇનોવા કાર રજી.નં. GJ-10 BG-1179ની
કકિં.રૂ.૨૦૦,૦૦૦/- ગણી કુલ કકિં.રૂ. ૨,૬૬,૮૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ

સાથે

ડીટેઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.
નવસારી રૂરલ પોલીસ

નવસારી રૂરલ પોલીસ સ્ટે શન પાટમ એ ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૨૦૬૨૦, ઇ.પી.કો. કલમ-

સ્ટેશન અધિકારી

૩૭૯, ૧૧૪ મુજબ તા.૦૩/૦૪/૨૦૨૨ ના રાત્રીના ક.૦૧/૦૦ થી ક.૦૨/૧૦

/કમમચારીઓ

વાગ્યાના અરસામાં છોટા હાથી ટે મ્પો રજી.નં.GJ-21-V-8942 નો ચાલક તથા
અટીગા કાર નં.GJ-21-AQ-3502 ના ચાલક તથા ત્રણ અજાણ્યા ઇસમો સાથે
આવી L&T કંપની મુબ
ં ઇ-અમદાવાદ નેશનલ હાઇસ્પીડ રે લ્વે પ્રોજેક્ટ સી-૪ ના
નવસારીના સેકશન-૨ માં ચેનલ નં.૨૩૨ પીલર નં.૨૨ ની પાસેથી (૧) લોખંડની
ચેનલની વોલર નંગ ૧૫ કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા (૨) લોખંડના ટી.એમ.ટી.
સળીયા

આશરે

એક

ટન

જેની

કક.રૂ.૭૦,૦૦૦/-નો

મુદ્દામાલની

તા.૨૩/૦૩/૨૦૨૨ ના ક.૦૦/૦૦ થી આજકદન સુિીમાં ચેનલ નંબર ૨૩૨ થી
૨૪૧ સુિીમાં (૧) લોખંડની ચેનલની વોલર નંગ ૧૫ કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા
(૨) લોખંડના ટી.એમ.ટી. સળીયા આશરે એક ટન જેની કક.રૂ.૭૦,૦૦૦/-નો
મુદ્દામાલ અટીગા કાર નં.GJ-21-AQ-3502 (૧) વોકવે સ્ટીલ પ્લેટ નંગ ૨૫ જેની
આશરે કક.રૂ.૩૭,૪૦૦/-, (૨)સ્ટીલ પોપ જેક નંગ-૧ જેની આશરે કક.રૂ.૮૬૮/-,
(૩)કપ લોક નંગ ૩૦૦ જેની આશરે કક.રૂ.૪,૪૫,૫૦૦/-, (૪) એમ.એસ. ચેનલ
નંગ-૧ જેની આશરે કક.રૂ.૩૫૩૪/-, (૫) જી.આઇ. સીટ નંગ-૨ જેની આશરે
કક.રૂ.૨૭૬૦/-,

(૬)ફેબ્રીકેટેડ

સ્ટીલ

આશરે

૨.૫

ટન

જેની

આશરે

કક.રૂ.૨,૮૭,૫૦૦/-, (૭)એમ.એસ. હોલો સેક્સન ૧૦૦ કક.ગ્રા. જેની આશરે
કક.રૂ.૭૩૦૦/-,(૮) એચ.ટી.સ્ટીલ સ્ટેન્ડ ૧૫૦ કક.ગ્રા. જેની આશરે કક.રૂ.૧૦૮૦૦/-,
(૯)ટી.એમ.ટી. સળીયા, લોખંડની પ્લેટો તથા લોખંડનો સામાન આશરે ૬ ટન
આશરે

કક.રૂ.૪,૨૦,૦૦૦/- કુલ રૂ.૧૨,૧૫,૬૬૨/- નો મુદ્દામાલ મળી કુલ

રૂ.૧૪,૮૫,૬૬૨/- નો મુદ્દામાલ કોઇ અજાણ્યા ઇસમોએ એકબીજાની મદદગારીથી
ચોરી કરી ગુનો કરે લ જે ડીટે ઇન કરી આગળની કાયમવાહી કરવામાં આવેલ.

ુ ી
સરુ ત રે ન્જના જજલ્લાઓમાાં પાઇલોટ પ્રોજેકટ તરીકે ગામ દુત આવે છે . એ હેતથ

પો.સ્ટે. વવસ્તારમાાં પોલીસ

કમમચારીઓને ગામદૂ ત તરીકે ગામ, શાળાના વાલીમંડળની મીટીંગ – ધવઝીટ - દરે ક ગ્રામ પંચાયત ઓફીસમાં
ફરીયાદ/સુચન પેટી રાખી, જેમાં કોઇપણ નાગરીક પોતાની રજુઆત ધનભમય રીતે કરી શકે. પોલીસ કમમચારીએ
પોતાની વીઝીટ/મુલાકાત દરમ્યાન મળે લ ફરીયાદ કે સ ૂચનને થાણા અધિકારીશ્રીએ ગામમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની
પકરસ્સ્થધત બાબતે જે-તે ધવભાગ સાથે પરામશમ કરી, સમસ્યાનુ વહેલી તકે ધનવારણ કરવાની કાયમવાહી કરવામાં
આવશે. કાયમક્રમની વધુમાં વધુ પ્રધસધ્િી થાય તે માટે સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટી અને સ્થાધનક એન.જી.ઓના માધ્યમથી
પ્રચાર/પ્રસાર કરવામાં આવશે.

ઉભરાટ અને દાતી ગામના આગેવાનો તથા કફશરમેન વોચ ગ્રુપ ના સભ્યોની ઉભરાટ સકીટ હાઉસ ખાતે
લીિેલ મીટીંગ

કામના સ્થળે મકહલા પોલીસ કમમચારી /હોમગાડમ /જી. આર. ડી /ટી.આર.બી મકહલા કમમચારીઓ સાથે
કામના સ્થળે થતી હેરાનગતી બાબતે મીકટિંગ રાખવામાં આવેલ.

ુ ી સોમવાર- શુક્રવાર પરે ડ સાથે થોગા પરે ડનુ
પોલીસ અધિકારી/ કમમચારીઓની કફઝઝકલ ફીટનેશના હેતથ
આયોજન કરવામાં આવે છે .

